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Nr.

1

afd.

ONT

agendapunt/besluit

Bestemmingsplan Zuidrand Goirle locatie Van Besouw
Toelichting:
Het bestemmingsplan "Zuidrand Goirle locatie Van Besouw" voorziet
in de bouw van maximaal 155 woningen in het zuiden van de kern
Goirle op de voormalige bedrijfslocatie van de firma Van Besouw. De
Nederlandse Bouw Unie (eigenaar van het terrein) wil de locatie
herontwikkelen tot woningbouwlocatie. Dit bestemmingsplan is klaar
om ten behoeve van de inspraak ter inzage te worden gelegd.
Tegelijkertijd kan op grond van het Besluit ruimtelijke ordening
overleg worden gevoerd met verschillende instanties. Tenslotte
worden ten behoeve van een vlot verloop van de verdere procedure
een aantal punten nu al ter besluitvorming voorgelegd zodat
daarvoor niet telkens een terugkoppeling met uw college hoeft plaats
te vinden.
Besluit:
1
2
3
4
5

In te stemmen met het concept-bestemmingsplan.
Inspraak en overleg op grond van het Besluit ruimtelijke
ordening te starten.
In te stemmen met de beschreven vervolgprocedure.
In te stemmen met het concept raadsvoorstel en
raadsbesluit.
Gemeenteraad informeren door middel van bijgevoegde
raadsinformatiebrief.

2

ONT

Bestemmingsplan Boschkens fase 4C start inspraak en overleg op
grond van het Besluit ruimtelijke ordening
Toelichting:
Het bestemmingsplan "Boschkens fase 4C" voorziet in de bouw van
maximaal 22 woningen direct ten noorden van de Rillaersebaan en
achter de percelen aan de Tilburgseweg, in de kern Goirle. In het
westen wordt het plangebied begrensd door de Venneweg. Dit
bestemmingsplan is klaar om ten behoeve van de inspraak ter inzage
te worden gelegd. Tegelijkertijd kan op grond van het Besluit
ruimtelijke ordening overleg worden gevoerd met verschillende
instanties. Tenslotte worden ten behoeve van een vlot verloop van
de verdere procedure een aantal punten nu al ter besluitvorming
voorgelegd zodat daarvoor niet telkens een terugkoppeling met uw
college hoeft plaats te vinden.
Besluit:
1
2
3
4

3

REB

In te stemmen met het concept-bestemmingsplan.
Inspraak en overleg op grond van het Besluit ruimtelijke
ordening te starten.
In te stemmen met de beschreven vervolgprocedure.
Gemeenteraad informeren door middel van bijgevoegde
raadsinformatiebrief.

Aanleg speelveld Boschkens
Toelichting:
Inwoners (en kinderen) van Boschkens hebben aangegeven behoefte
te hebben aan een speelveld voor de kinderen. De kinderen hebben
daarvoor ca. 50 handtekeningen verzameld in de wijk. De enige
geschikte locatie daarvoor is de wadi aan de Boschring-IJsvogel. Door
het egaliseren van de bodem van de wadi en door het maaibeheer
aan te passen, kan de wadi geschikt worden gemaakt als speelveld,
zonder dat de functie van wadi verloren gaat.
Besluit:
In te stemmen met de aanleg van een speelveld zonder doeltjes in
de wijk Boschkens, in de bestaande wadi.
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Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Dorpsplein 18
Toelichting:
Het bestemmingsplan "Dorpsplein 18", dat voorziet in maximaal 5
appartementen met gemengde functies aan het Dorpsplein 18 te
Riel, is gereed om gewijzigd door de gemeenteraad te worden
vastgesteld.
Besluit:
Gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan "Dorpsplein
18" gewijzigd vast te stellen.
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ONT

Afwijzing aansprakelijkheidsstelling
Toelichting:
De Stichting geluidsoverlast Goirle heeft OJW-advocaten
ingeschakeld om de gemeente Goirle aansprakelijk te stellen voor
alle schade die belanghebbenden hebben geleden en nog zullen
lijden door de ervaren geluidsoverlast van de A58.
Besluit:
1
2

De Aansprakelijkheidsstelling van OJW Advocaten met
betrekking tot geluid van de A58 afwijzen.
De bijgevoegde brief aan OJW-advocaten versturen.
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REB

Blauwe zone centrum Goirle
Toelichting:
Het centrum van de gemeente Goirle heeft een blauwe zone als
parkeerregulering. Na aanpassingen in 2011 en 2013, is in 2015 het
betaald parkeren in de parkeergarage onder De Hovel beëindigd. In
2016 heeft een evaluatie van de blauwe zone plaatsgevonden. Op
basis van deze evaluatie is een afwegingsnotitie (bijlage 1) opgesteld
en heeft de raad deze beeldvormend behandeld. Verkeerskundig is
een duidelijk beeld afgegeven; het centrum heeft 50 tot 100 extra
parkeerplaatsen en een vergroting van de blauwe zone met 25
parkeerplaatsen nodig om te voorzien in de behoefte. Naast het
verkeerskundig aspect spelen er echter vele andere belangen die de
discussie rondom de blauwe zone vertroebelen. Hierdoor is geen
besluit genomen en is bestuurlijk opdracht gegeven om de scenario's
(bijlage 2) die aansluiten bij de verschillende belangen uit te werken
en aan het college voor te stellen.
Besluit:
1

-

Kennis te nemen van de afwegingsnotitie 'Blauwe zone
Goirle';
2 Kennis te nemen van de verschillende scenario's;
3 In te stemmen met onderstaande aanbevelingen uit de
afwegingsnotitie 'Blauwe zone Goirle':
Behoud van de blauwe zone;
Geen uitbreiding van de blauwe zone aan de randen;
Uitbreiding van de parkeercapaciteit in het centrum is gewenst;
Parkeerduur blauwe zone overal naar 3 uur;
Venstertijden blauwe zone op alle dagen gelijk, 09:00 tot 17:00
uur;
Handhaving uitbreiden met behoud van de coulanceregeling
(waarschuwing);
Uitbreiding van de blauwe zone in de parkeergarage is gewenst.
4 In te stemmen met het 'scenario verkeer'. Dit scenario
betrekt 50% van de parkeerplaatsen in de parkeergarage
bij de blauwe zone.

